
 

 

Planejamento Regional Integrado, haja visto que cada município possui sua particularidade e 

peculiaridade, na concepção do mesmo tem como haver essa participação de todos. Foi abordado 

pelo Apoio do COSEMS/AP que maioria das reuniões não tem como haver a participação de todos 

os Secretários Municipais de Saúde, por isso foi sugerido para garantir a participação de todos os 

Municípios nessa construção, a indicação de um representante por município com poder de 

decisão que ficará responsável pelo PRI, na impossibilidade de participação dos Secretários, 

quando houver as reuniões de deliberações haverá a presença dos Gestores. Os senhores Walter, 

Nailane e Elinete estão representando o COSEMS/AP em todas as reuniões relacionados a esse 

planejamento. Prosseguindo para a próxima, Pauta 06: III Mostra Amapá Aqui Tem SUS – 

definição de Editais, prevista para acontecer em formato presencial dia 28/04/2022 O 

Facilitador do COSEMS/AP o Sr. Walter falou sobre a realização da 3º Mostra Amapá Aqui tem 

SUS com a previsão do lançamento do edital para o dia 25/02 nos moldes da Mostra Nacional 

Brasil Aqui tem SUS, serão 03 projetos selecionados na Mostra Local que irão representar o 

Amapá no Congresso Nacional no dia 14 a 16 de Julho em Mato Grosso, além de 01 projeto de 

autoria do COSEMS/AP. Nesse edital poderão se inscrever projetos com experiências exitosas na 

Atenção Primária a Saúde, devendo estar em execução a mais de 06 meses, apresentando 

indicadores. Os três projetos com maior pontuação que ficarão com as premiações para o 1º, 2º e 

3º Lugar, serão os representantes do Estado do Amapá e irão concorrer na Mostra Nacional, cada 

COSEMS também terá a oportunidade de apresentar uma experiência exitosa na Mostra Nacional. 

A mostra local está prevista para acontecer na data do dia 22/04. Continuando, Pauta 07: 

Instrumentos de Gestão: PMS 2022/2025 PAS 2022 o mesmo informou que houve uma reunião 

com o Comitê Estadual de Governança da RAS em que o apoio do COSEMS/AP estava presente, 

nela foi solicitado para pedir aos Secretários Municipais algumas informações acerca dos 

instrumentos de gestão, principalmente se PMS já está produzido, se estiver pronto se já passou 

pelo Conselho, se estiver em processo de construção, quais são as dificuldades para realizar, se 

foi lançado no DIGISUS, se precisam de auxílio para elaboração dos planos municipais. Foi 

informado que dos 16 Municípios apenas 04 haviam lançado no sistema DIGISUS. Foi solicitado 

que se possível enviassem uma cópia desses instrumentos de gestão para o e-mail do 

COSEMS/AP, para que seja formado um bando de dados desses planos no COSEMS/AP para 

acompanhamento e orientação acerca desses instrumentos de gestão. Pauta 08: Prestação de 

contas 3º Quadrimestre de 2021: o Presidente do COSEMS/AP Sr. Marcel Jadson Menezes 

iniciou agradecendo a confiança de todos e seguiu com a apresentação da Prestação de contas 



 

 

do 3º quadrimestre de 2021 e relatório Anual de Gestão 2021, que compreendem aos meses de 

Setembro a Dezembro de 2021, informou que os processos físicos, planilha analítica, extratos e 

demais documentos relacionados à prestação de contas, foram disponibilizados ao Conselho 

Fiscal para análise, seguiu apresentando a prestação de contas ao Colegiado para apreciação, 

iniciou explicando o detalhamento sobre o PAGAMENTO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA que 

nesse quadrimestre somaram R$88.937,50 (oitenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS totalizaram R$12.098,49 (doze mil, 

noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), ENCARGOS SOCIAIS R$5.466,46 (cinco mil, 

quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta seis centavos), DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS 

R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais), IMPOSTOS E TAXAS R$1.779,78 (mil setecentos e 

setenta e nove reais e setenta e oito centavos), TARIFAS BANCÁRIAS R$874,55 (oitocentos e 

setenta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos), MATERIAIS DE CONSUMO R$7.342,49 (sete 

mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES R$324,03 (trezentos e vinte e quatro reais e três centavos), PASSAGENS E 

LOCOMOÇÃO não tivemos gastos com essa despesa devido a pandemia, SERVIÇOS DE 

TERCEIROS PESSOA JURÍDICA R$91.057,12 (noventa e um, cinquenta e sete reais e doze 

centavos), OUTROS R$66.467,76 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e 

setenta e seis centavos) no quadrimestre em questão. Finalizando a apresentação o Presidente 

disponibilizou a planilha analítica, processos físicos em cópias impressas para consultas aos 

Gestores Municipais de Saúde, em seguida abriu para contribuições dos membros do Conselho 

Fiscal e demais Secretários, que após este momento, nada mais havendo para esclarecer, os 

membros do Conselho Fiscal sendo eles: 2º Membro Sr. Antônio Celso Azevedo Secretário 

Municipal de Saúde do Município de Calçoene, 1º Suplente Sr. Adervan Frans Guimarães Mira 

Secretário Municipal de Saúde do Município de Amapá, 2º Suplente Eunice Magave Ramos 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pracuuba, 3º Suplente Ithiara Guedes das Virgens 

Madureira Secretária Municipal de Saúde do Município de Santana e demais membros presentes 

APROVARAM POR UNANIMIDADE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 

2021 DO COSEMS/AP EM QUESTÃO. Nada mais havendo a ser tratado a reunião foi encerrada, 

para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim que secretariei 

a reunião, Secretários Municipais de Saúde do Amapá e apoiadores presentes. 

Macapá, 11 de fevereiro de 2022.  



 

 

ASSINATURAS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAPÁ: 

 

NOME MUNICÍPIO ASSINATURA 

Marcel Jandson Menezes Laranjal do Jari  

Kait Dayana dos Santos Ramos Oiapoque 
 

Adervan Frans Guimarães Mira Amapá  

Esmeralda de Oliveira Monte Negro  Porto Grande  

Pedro do Socorro Dalmácio Rodrigues  Ferreira Gomes  

Liliane Cordeiro de Abreu  Tartarugalzinho  

Ana Claudia Pimentel Costa  Pedra Branca  

Antônio Celso Azevedo  Calçoene  

Alexsandro Pontes Marques Cutias  

Eunice Magave Ramos Pracuúba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

 

 



 

 

Ofício nº 0200/2022 – CONASEMS 

Brasília, 05/04/2022. 

Ao Senhor 

Marcel Jandson Menezes 

Presidente do COSEMS/AP 

Avenida Leopoldo Machado, nº 1.614 - Centro. Macapá/AP 

CEP: 68900-060 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0004/2022. 

 

Prezado Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0004/2022 de 

05/04/2022, que dispõe sobre o exame sob a perspectiva de completude e 

conformidade da documentação encaminhada ao Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse Conselho, conforme 

orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS das Prestações 

de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de 

Representação Institucional. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 

 








